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Le turniro S i de « Esperanto » parailra le 

DIMANCHE S AOUT

PARTIE OFFICIELLE

H A R M O N I E

Dans le cadre magnifique que la Na
ture lui a fait, Geneve recevra du 28 
aoŭt au 2 septembre les representanta 
des multiples groupemenls consacrĉs 
dans tous les pays ŭ la propagande de 

la linguo internacia. Sous un del qu'il 
faut esperer sans nuages, entourĉ des 
bleues montagnes de Savoie, de 1’Ain, 
du canton de Vaud, le 2mc Congres de 
1’Esperanlo se deroulera, avec son cor- 
tige de fetes, de riunions, d'ex«irsions-. ■ 
laissant ensuite dans le souvenir des A u 

reus participants la trace iblouissante 
d'un beau reve.

Oui, ce sera au milieu d'une nature 
toute de beauti, de pjttoresque, de lu- 
miere, dans un dioor serein, grandiose 
et paisible ŭ la fois, .qu'aura lieu ce grand 
rendez-vous que se sont dormis vquel- 
ques centaines de mmideanoj, inipa- 
tients, les uns de renouveler les inipres- 
sions de Boulogne-sur-nier, les autres, 
de les ressentir pour la premiere fois- • • 
Harmonie de la nature! Hu subjugueras 

par ta force tous ceux qui se sont ren

dus k notre appel.
Et nous avons besoin d'harmonie! dans 

nos volontis, dans notre but, dans nos 
sentiments, dans nos impression. ••

Dans nos volon tis- • • nous voulons tous 
le triomphe d'une cause. qui absorbe notre 
temps, nos loisirs, nous le voulons non 
dans un vajn esprit d'orgueil, mais pour 

la cause elle-meme. Et nous voulons cela 

seul; icrasons en nous tout autre disir, 
meprisons les exploiteurs d'une cause 
exigeante comme l'idial, et qui ne reconv- 
pense les efforts de ses defenseurs que 
par le sentiment d’avoir servi un noble 

but.
Elevons-nous k tout prix jusqu’a cette 

notion dĉsintiressie, car si nous voulons 
de 1'hiarmonie, ii faut nous refugier dans 
Ies hautes sphires de l'ideal, en nous di- 
pouillant de toute mesquine ambiton, en 

rejetant de notre pence toute visie inti- 
ressee.

Harmonie dans nos sentiments...
Puissions-nous eprouver ce sentiment 

profond, unique, du lien mystirieux qui 
unit, (fui etreint tous les honunes par le 
seul fait qu'ils sont hommes, etres jetis 
sur la terre pour y vivre des destinĉes 
infiniment variies dans les dĉtails, com- 
munes cependant au plus liaut degre, des- 
tinees faites de souffrances et de bon- 
heure, de joies et de tristesses-■ ■ Et ce 
sentiment qui enveloppera tous les cceurs 
trouvera son impression dans un lan
gage unique, susceptible de traduire les 
nuances les plus dilicates, les varia
t io n  les plus ligires de nos sensations, 
de nos impression, de nos pensios- • • 
Comprend-on bien tout ce qu’il y a d’i- 
mouvant dans cet echange d'idies, entre 
des hommes venus des quatre coins du 
monde, de moeurs differentes, de carac- 
tferes diffirenls, de religious, d’opinions 
politique variĉes ,dc goŭts dissemblables, 
de professions diversos, entre des hom
mes que tout semble eloigner Ies uns 

des autres etqui parlent une meme langue 
qui sont soudain plus pris les uns des

autres que peuvent I'Stre dans certains 
cas, les ressortissants de deux nations, 
de deux villes voisines!

Qui peut hesiter ŭ sacrifier quelque- 
chose, temps, tranquilili ou argent, pour 
eprouver pleinement, ne fŭt-ce que quel- 
ques instants ce sentiment si profondi- 
ment humain... si souvent endormi de 
la fraternite universelle!

Voila ce que nous devons k notre Kara 
lingvo, harmonie des sentiments iprou- 
vis, harmonie du verbe employi, car l ’Es- 
peranto est tout imprigni d’harmonie, 
de sonorilis charmantes qui sont une 
musique viritable, un chantjque nos oreil- 
les entendront avec difice.

Que de multiples pouvoirs nous dioDu- 
vrons k notre langue commune I Son do

maine embrasse un champ immense. Des
cendon des iigions ideales oŭ Espe
ranto vient de nous conduire et 'consi- 
derons sa puissance pratique: idiome fa
cile, commode, Clair, langue par excel- 
lence des relations commerciales; tru- 
chement merveilleux entre les savanta, 
les chercheurs, les philosophes dont les 
pensios doivent ignorer les frontiĉres; 
langue du voyageur, du curieux, de ce
lui qui veut connaitre d'autres pays, d’au- 
tres hommes; langue des association iu- 
temationales, des confirences futures, 
des congris, langue de notre grand con- 
gris de Genive, qui fera de ses partici
pants une seule famille, un seul corps, 
un seul esprit, un seul cceur.

Et que veut-on de plus beau?
Et quelle opposition, quel contraste i- 

clatant entre ces fites joyeuses de Ge
nive et les effroyables tueries de Bielos- 
tock, le berceau sanglant de Esperan
to ! Lk-bas, la diversiti des langues, des 
races engendrant les pires calamites, ici 

rintercomprihension parfaite criant l’u- 

n iti de pensies et de sentiments, criant 
la sympathie riciproque, profonde et sans 
milange.

Dans quelques semaines tout cela sera 
vicul Lorsque, le soir de la premiere 
joumie descendra sur Genive, lorsqŭe 
ies itoiles monteront au firmament, pa- 

ries d’un iclat qui nous semblera plus 
vit que jamais, Genive s’endormira con- 

tellie de nos petites itoiles vertes, pe
tus symboles deline grande espirance, et 
d’un noble but.

Prisident du L. O. K.

Edouard BERNARD,

2 ' CONGRES UNIVERSEL D ESPERANTO

du 28 Aoŭt ou O septembre 1906

En aoŭt 1905 le premier Congris Uni
verse! desperante a Boulogne-sur-Mer 
a dormi au monde le spectacle absolu
ment nouveau de plus de quinze centa 
personnes de vingt-deux nationalit.es dif- 
firentes, prenant pari, pendant hui! jours 
consicutifs k des rĉunions, assistant: k 
des reprisentations Jhiatrales, conver- 
sant, discutant ensemble sans la moin
dre difficulti, et cela dans une langue 
qui n’etait d’aucun la langue maternelle.

Cette manifestadon se renouvellcra en 
1906 ŭ Genive dans des conditions qui 
font privoir.un succis plus grand encore.

Le programme sommaire, que Ton troU- 
vera plus loin, montrera que, en dehors 
des quelques seances de travail qui doi
vent itre oonsacries a la discussion des 
questions spiciales intiressant les mem-
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bres dijk .versis dans la prafique de la 
langue, de nombreuses riunions seront 
conacries k des fetes, k des representa
t io n  et .k des excursions, avec riceptions 
organisies de concert avec les autoritis 
locales ou avec les groupes particuliere. 
Ces riunions pourront prisenter de rinte- 
rit, meme pour les personnes qui n’au- 
raicnt encore ,que de vague», notion sur 
l’Esperanto, car elles leur permettront 
de juger de la facilita avec laquelle cette 
langue peut s'employer dans la  pratike.

P R O G R A M  M E

Mardi 28 aoŭt.

A 8 h. V2 soir, au Victoria-Hall. — Ou

verture solennelle du Congris.

Mercredi 29 aoŭt.

Le matin, k 1’Universiti. — Riunions 
priparatoires (Commission, Sections, 
ete.).

A midi. — Banquet officiel.
Apris-midi, k 1’Universite. — Premiire 

Riunion ginirale.
Soir, au Theatre. — Representation 

thiatrale.

Jeudi 30 aoŭt

Excursion sur le lae Liman; Ricep- 
tion k Vevey par les autoritis; Banquet.

Vendredi 31 aoŭt.

Le matin, k l'Univereiti. — Deuxiime 
Riunion ginirale.

Apris-midi. — Riception des congres- 
sistes au pare de la Chatelaine; Visite 
du Musie Ariana.

Soir. — Grand bal.

Samedi ler septembre.

Le matin, k 1’Universiti. — Reunion 
des Commission.

Apris-midi, k ̂ Universite. — Troisiime 
Riunion ginirale.

Soir, au Victoria-Hall. —. Cldture solen
nelle du Congris.

Dimanche 2 septembre.

Joumie laissie k la libre disposition 
des Congressistes.

Lundi 3, mardi 4, mercredi 5 septembre..

Excursion en Suisse: Genive, Mon- 
treux-Oberland, Spiez, Interlaekn, Mŭr- 
ren, Beme, Genive.

'Tous l-S jours.

Matin et soir. — Excursion en. automo- 
biles k travers la ville et les environs, 
riservies aux congressistes.

CARTES

Les adhirents peuvent des maintenant 
se procurer la carte officielle du Congris 
(carte verte), dont le prix est fixi> k IO fr. 
Cette carte donne le droit d assister k 
toutes les riunions, de prendre part k 
toutes les fites (y compris la promenade 
sur le lae), et de recevoir les documents 
nicessaires pour Jes travaus du Congris.

Toute personne possidant une carte de
IO fr. (carte verte) a  le droit de prendre 
pour Ies membres de sa famille I, 2, 3, ou 
au maximum 4 Carles blanches. Ces Car
les dont le prix est de 5fr. donnent les 
memes droits que ies Carles vertes, k l’ex- 
ception du droit de voter et de recevoir 
Ies doeuments ,du Congris.

Les congressistes sont priis d’envoyer 
leur adhision Je plus tot possible, pour fa
ciliter le travail des employis et iviter La 
surcharge dans Jes demiers jours.

Les personnes .(fui ont pris sur elles 
de centraliser les adhision sont instam- 
ment priies de nous les envoyer rigulii- 
rement k date fixe, sans attendre le der- 
nier moment pour nous les envoyer en 
bloc.

FETES ET BANQUETS
Merdredi 29 aoŭt. — Grand banquet offi

ciel, au kiosque des Bastions.

Prix de la carte: Fr. 2.50.

Jeudi 30 aoŭt, au cours de l’excursion 
sur le lae. — Grand banquet k Vevey, 
avecfite, riception officielle, riduction sur 
les funiculaires des alentours, ete.

Prix dela carte de file: Fr. 5.—.

V 0YAGES
On fait souvent au Comiti local di

versos demandos relatives aux voyages,. 
reduction de chemin de fer, ete.

Pour ce qui concerne Ia partie du trajet. 
effectuie hore de la Suisse, cela ne rentre 
pas d a n  les attribution de ce Comiti; ii 
faut s’adrcsser aux sociitis nationales, 
qui seules peuvent intervenis

Les groupes nombreux auront* en tous- 
cas des riductions de billets collectifs, 
mime sur les riseaux qui refusent des 
riductions spiciales au Congris.

Pour la partie effectuie en Suisse, Ies 
Chemin de fer Fidiraus ne font aucune 
riduction aux congressistes. Mais ii existe 
un tarif de transporta k prix rid'uits pour 
les personnes voyageant par sociiti, sur 
les lignes des chemin de fer Fidiraux. 
Les prix sont itablis k partir des diffi- 
rents points de la frontiire suisse et la 
validiti des billets est de dix jours. Voici 
ce tarif:
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LOGEMENTS
Les congressistes qui veulent retenir- 

des chambres sont priis d'indiquer:
1° Le jour de leur arrivie.
2° Combien iis'veulent paycr pour la 

chambre.
3° En envoyer le prix k 1'avance aik 

Comiti.



*  ESPERA N T O  *

Les prix des chambres, datis la, forte 
saison, sont en giniral:

Dans les hotels de Ire classe, 6 francs 
pour chambre a I lit, IO francs poni 
chambre k 2 lits.

Daus les hotels de 2mc classe, 4 francs 
pour cham bre  I  lit, 6 francs poiur cham
bre k 2 lits.

Chez les particuliere, 3 francs pour 
chambre a I lit, 4 francs pour chambre 
h 2 lits.

Le Gomite pourra aussi proeurer des 
dortoir9 k I  franc par lit et par nuit aux 
groupes (fui en feront la demande en' indi- 
quant le nombre des participants et le 
moment de 1’arrivee.

Pour Ja Commission de Logement: 
J. LAMON.

E X P O SITI O N

Pendant la durio du Congris ii sera 
organisi, ainsi qu'il Ta ete fait a Bou
logne, une esposition de produits portant 
la marque « Esperanto » ofi simi lai re.

Le Com it i prie instamment les per- 
Bonnes ([ui ont 1'intention d’y participer, 
et ii espere que celles-ci seront nom- 
breuses, d'envoyer au plus tdt leurs pro
duits, afin qu’il puisse prendre les dis- 
positions necessaires .pour le local de 
I’exposition. Los personnes qui ne pour- 
raient pas faire leur envoi de suite sont 
priies de faire connaitre les dimensions 
de 1'espace qu’il occupera.

Les piices i  expidier devront' itre ex- 
pidiies franco de port et de douane, k 
« TEsperanto-Office », 15, quai de Ille, 
Genive.

Aucun envoi, sauf accord antirieur, ne 
serai retu apris le 15 aoOt, demier delai.

Un catalogue des objets exposis avec 
ime brive notice les concemant, sera 
imprime et (listribuĜ aux visiteurs.

Tous les soins seront acoordis au re- 
tour, aux trais des exposants, des mar- 
chandises de valeur en possession des- 
quelles iis von dra i en t rentrer apris la 
cloture de l ’exposition. Le comite' se met 
igalemont ŭ la disposition des exposants 
au cas oii ceux-ci le chargeraient de ven- 
dre au mieux ces marchandises pour ivi- 
ter des frais de retour.

L ’exposition, situie dans un local tris 
en vue et bien central, sera ouverte du
25 aoflt au IO septembre.

Pour la Commission de l’Exposition: 

Emile BERNARD.

N. B. — Pour les vins, liqueurs, eto., 
le comiti conseille d’envoyer guelgues 
bouteilles vides, cacheties comme plei- 
nes, et, si on le juge utile, quelques fla- 
cons d’ichantillons. De meme pour les 
produits en boltos, pois, ete. Le binĉfice 
des commissions iventuelles sera acquis 
ŭ la caisse du Congris.

PA R T IE  NON O F F IC IE L L E  

A GEf/EVE!
Pour la deuxiime fois, les espirantistes 

militants vont avoir la possibilite de se 
rassembler, d'ichanger fratemellement 
leurs pensies, de pu i se r dans' la commu
nion de tous l'inergie necessaire pour 
poursuivre la rialisation de l’ceuvre en
treprise. La consecration si brillante que 
le Congris de Boulogne a donne a nos 
« utopies », 1'affinnation si netto de la 
valeur pra(ique de 1'Esperanto en reponse 
aux pinibles raisonnements de nos con- 
tradicteurs, le fait brutal doni ni les sou- 
rires si les liausscmcnls d'ipaules n’ont 
pu dimimier 1’importance, ont dolini k 
tous une nouvelle ardeur et une nouvelle 
force. La lumiirc luit parlout oŭ elle n’i- 
tait jusqu’ici qu'une petite flammo va
r ia n te  vers laquelle se senlaient attiris 
quelques rares curieux seulement, ceux 
qui avaient en eux le grain de folie ne
cessaire pour comprendre la portie de 
1’ceuvre nouvelle. L'Esperanto, douce fo
lie ambitieuse pendant de longues et p i
nibles annies, a  maintenant derriire lui 
une t.oupe nombreuse et dicidie. Un 
k un les obstacles ont i t i  frandus: 
indiffirence, routine, scepticisme, hosti
lis ;  le premier Congris a repondu ŭ la 
demiire objeclion possible, celle derriire 
laguelle se relrancliaient encore Ies hisi- 
tants. Et voilk que cette idio, en appa- 
rence si itrange et si irrialisable, d'une 
langue internationale a p in itr i les cer- 
veaux; voilk (fue ce petit mot d'Esperanto 
d'unc sonorita toute miridionale, a  con
s is ,  lui aussi, sa place au soleil, sans 
jamais se laisser surprendre par le dicou- 
ragement, sans jamais cesser d'aspirer ŭ 
de nouvelles conguetes, 'puisqu’il renfor
m a j en lui-meme celte idie d’ «espi-

rance», qui n'abandonna point ses de- 
fenseurs, meme aux heures Ies! plus som- ' 
bres de sa destinie. Maintenant Espe
ranto est entri dans le domaine des clio- 
ses pratigues. Qu’est-ce done qu'une 
«utopie» dont se servent cliague jour 
des centaines d'individus, ŭ laquelle se 
rallie le monde prosaique des commer- 
?ants, i  laquelle se ralliera bientot le 
monde plus prosaique encore des gouver- 
nements? Qu’est-ce q'ue cette «utopie» 
qui a ses Congris, des Congris, oŭ les 
hommcs de vmgt pays ditfirenls, ne 
sont plus itrangers les uns envere les 
autres, oŭ 1’itemel obstacle de la diver
s io  des langues a dispa iu ?

Tout ce (fue les ivangiles du jour affir- 
maient jadis a propos de 1’Esperanto — 
lorequ'ils daignaient s’en occuper — tout 
cela a pris lentement, irrisistiblement la 
route de ces puissantes viritis (fui s'ef- 
fondrent dis qu’elles se trouvent en pri- 
sence de la realiti des faits — ce frisaj' 
de viritis auquel ne se lasse pas de 
puiser la routine en face de toute idie 
nouvelle.

Si le Congris de Boulogne a mis fin 
aux hisitations que certains conservaient 
relativement k la pratique de 1’Esperanto, 
s’il a apporti ŭ notre entreprise de nou
velles adhisions, ouvert & tous de nou- 
veaux champs d’activiti, si en un mot ii 
a ibranli passivement lfi publie; ii faut 
gue le Congris di' Genive ibranle acli- 
vement ce meme publie;-ii faut gue le 
spectacle de nos riunions non seulement 
fasse convenir que Esperanto est un 
instrument d’echange, pratique, utile, 
mais enoore qu’il est devenu une nices- 
sito pour chacun, que nul ne peut plus 
se refuser k 1’effort nicessaire pour l’ap- 
prendre, puisqu’il ne s’agit plus d’avan- 
tages loinlains, mais immidiats.

Et c’est l’un des huis de noire Congris, 
exciter un intiret durable parmi, le publie, 
montrer ce que nous sommes, ce que 
nous vo-ulons et surtout ce que nous pou- 
vons — et ii y en a tant «fui 1’ignorent 
encore I Sans nous laisser hypnotiser par 
les succis obtenus, regardons en avan t, 
efforfons-nous de toujours dipasser ce 
qui a ito atteint. Le Congris de Boulogne 
a ripondu k toutes nos espirances; nous 
avons mis beaucoup d’cspirances dans 
le Congris de Genive, et c’est de nous 
seuls gue dipend la pleine rialisation de 
nos disira. Voila pourquoi le devoir de 
tout esperantiste est de venir k Genive, 
nombreux, tris nombreux, prouver la' vi- 
taliti de notre oeuvre, prendre part k 
l ’excellenle propagande que constitue le 

Congris par lui-meme.
Mais ii y a  d’aulres raisons pour les- 

guelles nos amis viendront k Genive, des 
raisons que ne pourront complitement 
appricier que ceux qui depuis quelque 
temps ont lutti pour 1’Esperanto, qui con- 
naissent toutes Ies joies et; toutes les dif
f ic i l is  de Ia bataille pour une idie, 
meme si paci figuo gue celle: de la langue 
internationale, et qui, durant quelques 
courtes joumies, se trouveront au milieu 
de leurs frires de tous pays, ritmis dans 
le mime sentiment, pour le triomphe de 
la meme cause. Ce sera pendant quelques 
heures la joie d’etre ensemble, de vivre 
dans la mime atmosphire, de travailler 
de concert pour 1’ceuvre, k la rialisa
tion de la.quolle chacun a eu sa part. Ce 
sera aussi pour notre maltre k tous, le 
Dr Zamenhof, la joie suprime de senlir 
sa criation vicue par une « petite » huma
niti, image de Ia « grande» humaniti 
pour laquelle ii a consacro' des annies de 
labeur, passe les heures! sombres du cria- 
teur devant l’inormiti de Tornare ŭ ac- 
complir, sans jamais se laisser rebuler 
par les tristesses de la rialiti. Et si une 
langue ne vit que pai- les liens qui 1’atta- 
chent a ceux qui la  parlent, nous montre- 
rons gue ce lien ekistoj gu’il y a au fond 
de chacun dintre nous une petite place, 
dans laquelle les douces sonorilis de 
1’Esperanto ivoqueront la meme emotion, 
que nous avons parfois ressentie en re- 
trouvant notre propre langue apris uno 
longue absence.

Que pas un esprantisto ne mangue 
au Congris de Genive I

II. HODLER.

PO IG N EE DE N O U V E LLES

p a ris

On se souvient gue le Conseil Muni
cipa!, sur la proposition de M. Hinaffe, 
a dijk voti, i  titre d’indication et d’en- 
couragement, une premiire subvenlion de 
100 francs pour ('introduction de Tespe- 
ranto dans les icoles de la ville de Paris.

Or, voici qui vaut mieux encore et doit 
itre signali comme un signe des temps,

k la veille du deuxiime congris univereel 
desperante. Sur une ricente proposition 
de M. Hinaffe, le Conseil vient de dili- 
birer:

^'administration est invitie a com
prendre, dans le questionnaire figurant 
sur les feuilles signalitiques prisenties 
chaquo annie au personne!, 1’mscription 
do «Tesperanto a comme langue interna
tionale, au mime titre que Ies langues 
itrangires porties audit gueslionnaire.»

D ijk tris en faveur parmi les ilives 
de 1’Eoole Polytechnigue et dans nombre 
de lycies et colliges publics et privis, 
Tesperanto n’est pas iloigni de recevoir 
sa consicration difinitive par son intro
duction 'dans les icoles primaires. La 
langue internationale se ripandra ainsi 
jusgue dans la masse du peuple, k gui 
elle est appelie 'k rendre des servias 
inappriciables.

L'abondance des matiires nous oblige 
k supprimer de tris intiressants oomptes 
rendus de 1’activiti espirantiste et notam- 
ment le ricit de nombreuses fetes.

SOCIĈTĈ ANONYME PAR ACTIONS 

» E S P E R A N T O - J O  U R N A L A

Assi mbi» senerale ilu 22 jniUet 1906

L’asseml)lĉe conslilulive de la Societi “ Espe- 
ranto-Journal ” s’est (enue ŭ Dijon le 22 Juillet. 
50 actions y furent reprisenties.

M. Lambert est nomini secrĉtaire.
Les Statuis sont adoptis.
Sont nommis membres du Conseil d’Adminis

tration provisoire : MM. Daire, Berthelot, Bord, 
Borel, Lambert, Renard, Schneeberger.

La prochaine reunion ŭ Genive ramlera et 
complitera ces choix. Elle flxera la Somme k 
allouer au diligui-girant pour chaque numiro

Est nommi diligue-girant du joumal: M. Ber
thelot.

Le journal n’aura pas de redacteur en chef. 
Un comiti consultatif de ridaction, composi : 
1° des membres du Conseil d’Administration; 
2° de MM. Boirac, Michaux, Rousseau, Soulier, 
contrĜlera la ridaction.

Procis-verbal lu et adopti siance tenante.
Pour oxtrait eonforme,

Ch. LAMBERT.

COMlTfi D'ADMINISTRATION

22 Juillet 1906

A la suite de l’assemblie generale, la premiire 
riunion du Conseil d'Administration a it i tenue 
S Dijon le mime jour.

Ont it i  nommis : trisorier, M. Berthelot; se- 
critaire, M. Lambert.

La prochaine riunion nommera le prisident.
Le Comiti difmit le rile du joumal voir (Espe- 

ranto-Journal du 29 juillet, partie Esperanto).

Approbalions :

I" Du traiti avec 1’imprimeur, M. Zcellner;
2° La fusion avec la “ Revue de 1’Esperanto ” 

de Boulogne-sur-Mer;
3° Le projet de budget de M. Berthelot, pour 

lesdibuts;
4° La convention de M. Berthelot avec Ie 

Comiti du Congris.
Le Conseil !lxe la date ultirieure d'apparit!on 

du journal.
La prochaine riunion est fixieau mardi 28 aoi», 

k 3 heures apris midi, k Genive.

LA BELG A  SO N O RILO
Franfais-Esperanlo-Flamand 

L’un des plus anciens, des plus riguliers et 
des plus estimis des pdriodiques esperantistes. 

Information — Science — LilUrature 
par an 4 francs 

Ridacteur-Adm. : M. J. Coon, k Ditffel (Bel- 
gique), ou k ('administration de Esperanto.

FABRIKO DE TULOJ
VUALETOJ SENDESEGNAJ & NOVADOJ

H R A B I A »
LYON: IS, rite d'Alsace. —

PARIS: I, Boulevard de Straslmtrg.

H estau rant sa n s fllcool
9, Boul. Georges Favon et Place de la Synagogue I

ALBERT B1LI.AUD

DEJEUNERS ET DINERS a prii trea moderes

-. ' f l i  - 

rszzr.--; VINS SANS ALCOOL » GLACES

PHARMACJEJAHN
18 , Place L ongem alle  ti 2 9 , Bne C r o i i- d O r  GEHfeVB

ElrrullonKol|rare drprehrrlplionHdo ton» pui**
solon eliade pharmacopee 

English Chemist — Deutsche Apotheke

■■■ INTERNACIA APOTEKO -

A v i s  a u x  A b o n n Ĝ s

A difaut d’avis conlraires, nous faisons com- 
mencer les nouveaux abonnements de l’un 
des demiers numiros. Nous n’avons plus qu’un 
tris petit nombre de certains numiros, en voici

Numiros 2,6, 7 et 9, chaaue, 0.30.
Numiros 3, 8, IO et 15, chaque, 0.20.
Les 19 premiere numiros, franco : 3 fr. 50.

Pour apprendre 1’Esperanto

L’on emploiera 1’une des mithodes ci-dessous 
«iui, tris diverses, s’adaptent parfaitement aux 
differents dogri de culture des itudiants.

L'Esperanto en IO legon*, par Th. Caht et 
M. Pagnier. — 3S« mille. — O fr. 75; franco :
O fr. 90.

Grammaire et ezercloes de la langue Interna
tionale Esperanto, par L. de Beaumont. — 
Prix : I fr. 50.

Conrs Alimentaire d’Bsperanto. parM. Deligny
— Prix : O fr. 60.

Notlons iUmentalres desperante et Exeroloes 
de Conversation, par Th. Cart. Vendu au profit 
des aveugles. 2« idilion.

I "  fascicule, IO cent, franco. 15 cent.
2« » 15 cent,, » 20 cent.
Vocabulaire Francais-Esperanto, et Esperanto- 

Franfats, par Th. Cart, Mep.ckens et P. Ber
thelot. — Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Esperanto-Prancais, par L. de 
Beaufront. — Prix : I fr. 50.

Lottres Commerolales, avec vocabulaire com- 
mercial en 4 langues, par Ch. Lambert et 
P. Berthelot. — Prix : O fr. 50.

Instrnado de Esperanto per bildaro, broiurelo 
kun ilustrajoj, por ekzercoj de interparolado. —
25 cent.; franco : 30 cent.

Clei Esperanto, grammaire et petit vocabu
laire, O fr. 05; franco : O fr. IO.

Esperanto, petit manuel en neuf leboris avec 
petit vocabulaire. — Prix O fr. IO.

Ponr Ia langue Internationale, par L. Coutd- 
rat, 0.05; franco : O fr. IO.

Programme du certiflcat d'itudes et du certi- 
Hcat de capaciti, 0.25; franco : 0.30.

Introduction a 1’itude de 1’Esperanto et des 
langues vivantes, par Maurice Aubert, O fr. 30: 
franco : O fr. 35.

S*adre*Her :

A Genive : ESPERANTO - OFFICE, 15 quai
de rile.

A Paris : Presa Esperantista Societo, 33, rue
Lacipide.

A Londres : Brltish Esperanto Assooiatlon, 13,
Arundel Street, Stand.

A Berlin : Esperanto Verlag, 95, Prinzen-
strasse, ete.

■ Tra la' Mondo ■
dans tous les bureau* de poste francais.

P N E U M A T O S
P O U R

Cycles « M otoeycles  

VOITURETTES 

Voitures

A. Grammont
PONT-DE-CHERUY ((sere)

P E ) a i s ® n s  d e  W e n f e  :

a PA R IS : IO, rue Taitbout 
a LY0N : 19, Quai ile Retz 
a M ARSEILLE: 8, rue Suffren 
a TOULOUSE: 4, Boulevard Lazare-Carnot 
a GRENOBLE: U ,  rue Docteur-Mazt

C A S E  A  L O U  E R
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Sendu «iun koresponda jn  rilatan al Administrado a l: 

GENŬVE (Svisi) & BELLEGARDE (Ain, Francio

La venonta n-ro de i  Kaperanto t eliros 

DIMANCO 5 AUGUSTO.

P A R T O  O F I C I A L A

A L  G E  Ti E V O  I

Aŭgusto baldaŭigas revenigante kun si 

por multaj el ni vivplenajn rememorajojn 

pri la ĉarmaj entusiasmigaj tagoj de nia 

unua Kongreso en Bulonjo. A) tiuj c'i, 

kiuj ne povas forgesi tielajn impresojn, 

certe ne bezone estas rekomendi, ke ili 
venu Genevon post unu monato.

Ili jam ne povas kontraubatali la deziron 

kiu premegas ilian koron. Ĉu ili povus 

restadi hejme dum la samideanaro festos, 

ĝojos, kuntra tigos en Ĝenevo ? Ne; ĉiuj 

volos revidi nian amatan majstron D-ron 

Zamenhof, kaj ankaŭ nian eterne faman 

S-ron Michaux ; ĉiuj volos reaŭdi la tiel 

elokventan voĉon de S-ro Rektoro Boirac ; 

ĉiuj volos reokazigi la gajajn interbabil- 

adojn kun la fremdaj kunlaborantoj; ĉiuj 

volos denove ĝui la amikecon kreitan en 

Bulonjo... Unuvorte, malgraŭ ĉiuj eblaj 

ŝanceligoj, kontraŭstaroj aŭ aliaj aferoj, 
ĉiuj tiel forte « fajron sentos interne » ke 

vole-ne-vole ili decidos aĉeti bileton por 

Ĝenevo, kaj ĉiuj ĉeestos nian duan Kon
greson I

Sed tiuj, kiuj ĉeestis en Bulonjo, estas 

feliĉuloj el la esperantistaro, kaj mi ne 

forgesas ke, kiel generale, la plej mult

nombraj ĉe ni estas la malfeliĉuloj; jes, 

malfeliĉuloj, kiuj ne trovis eblon por vet

uri Bulonjon pro (iuspecaj katizoj. Jen 

homoj, kiuj konis suferadon I durii unu 

tuta semajno ili ne povis vivadi trankvile, 

senĉese ili estis turmentataj de «anceligo, 

de bedaŭrado, de malpacienco; ĉiuhore ili 

kuris al sia leterkesto por vidi ĉu ne alvenis 

poitkarto de ia felica amiko kongresanta 

en Bulonjo. Poste ili faris veran «'asadon 

al Ia gazetoj por trovi novajojn, sciigojn 

pri la Kongreso, kaj tiuj ĉi entuziasmaj 

rakontoj pri la festoj, pri la kunvenoj, pri 

la paroladoj, pri la promenadoj, ke., tiuj 

artikoloj pri la belega sukceso de la Kon

greso samtempe gojigis ilin kaj ankaŭ pli

varmigis iliajn internajn bedaŭrojn. Tiuj, 

kiuj konis tiun suferadon, ne volos toleri 

gin denove. Ali ili ni sendas koran inviton : 

Venu, venu ĉ iu j! nia dua Kongreso estas 

por vi; venu vidi kion vi ne povis vidi kaj 

gui kion vi ne povis ĝ u i! Venu duobligi 

nian entuziasmon kaj nian nombron; venu 

grandigi la Kongresan familion kaj montri 

al la publiko imponan kaj multenombran 
anaron ĉirkaŭanta la majstron!

Baldaŭ la verda flago flirtos super la 

bluaj ondoj de TRodano sur la muroj de 

Ĝenevo. Tio estu por vi tialo por viziti tiun 

ĉi belan urbon Ĝenevo vi trovos rememo

rajojn de famaj historiaj epokoj kaj homoj, 

kaj ĉefe vi guos plej helan naturan vida

jo ^  Venu admiri, sur la bordo de lazur

blua Lemana Lago, la imponan negan 

pintaron de I’Al paj montoj kaj speciale de 

1’Blanka-Monto. Ĝenevo estas la large mal

fermita pordo de Theia landeto Svisujo, 

kiun en Bulonjo iu tiel bone nomis « La 

Koro de Ettropo » ; kiu venas sur tiun ĉi

L’Administrantaro de jurnalo 
lasas al Ciu aŭtoro de artikolo la respondecon 

de lia skribajo.

La jurnalo prenas sur sin nenian respondecon 
pri la anoncoj.

O P A J  A B O N O J

IO sinsekvaj n 

IO Kopioj f

sojlon, ĉarmate de 1’belega vidajo, volas 

eniri pli internen ; tial venu ankaŭ por 

partopreni en la goja esperantista anaro, 

kiu la 5-an, 4-an kaj 5-an de Septembro 

briligados la verdajn steletojn tra la kamp

aroj, la urboj, sur la montaroj kaj la lagoj 

de bela Svisujo. Ĉiu autaŭgojos sendube 

pensante pri la bela tago SO-an de Septem

bro kiam ĉiuj kongresanoj plenigantaj 

specialan grandan vaporŝipon ĉirkaŭvetur- 

ados sur la Lemana Lago kaj povos vice 

saluti la francan kaj svisan bordojn? Tiam 

inter la ambai! helbluaj akvo kaj Cielo 

eksonos gaje nia himno «LaVojo» kaj 

niaj aliaj belaj kantoj I Ĉiuj, ĉu ne vere 

vi antaŭvivas tiujn tagojn dum kiuj vi re

sentas tiun fratecan esperantan spiriton 

kiun vi konas, kaj kiu redonas al ĉiu forton 
kaj entuziasmon ?

Neniu rifuzos fari malgrandan afi eĉ 

grandan oferon por tiela okazo. Jam kelkaj 

el niaj transoceanaj amikoj ekipigis kaj 

nun veturadas al ni... jam la fervora armeo 

de niaj Bulonja] amikoj, direktataj de sia 

senlaca estro S-ro Michaux, organizas spe

cialan vagonaron por veturi Ĝenevon...

Ĉiulandaj esperantistaj_gefratoj,viaj gen- 

evaj samideanoj laboradas por prepari al 

vi plej bonan akcepton, ili atendas vin 

multajn, tre multajn, kaj sendas hodiaa al 

vi tutkoran invitan saluton. Respondu ĉiuj 

al ĉi tiu alvoko, kaj en ĉiuj urboj aŭ vilagoj 

proksimaj afi malproksimaj kunvenu bal
daŭ ĉe la stacidomo por aĉeti vian bileton 

al Ĝenevo I
Edmond Privat

Sekrclario generala de Hoka 
Komitato.

DUA KONGRESO UNIVERSALA 
en Ĝenevo.

(de la 28* de Aŭgusto gis la ti* de Septem

bro, 1906], sub la prezido de O™ Zamenhof.

ALIĜOJ
Oficiala kongreskarto (verda karto: IO fr.). 

Ciu, kiu aĉetos tiun karton, havos rajton 

ĉeesti je ĉiuj ajn kunvenoj de la Kongreso, 

ricevi «'iujn dokumentojn necesajn por la 

laborkunvenoj, kaj ankaŭ aĉeti I, 2, 3 afi

i  familia najn kartojn (blankaj kartoj: 5 fr.) 
por anoj de sia familio.

La kongresanoj estas petataj sendi sian 
aligon la plej eble frue por faciligi la lab

oron de la oficistoj kaj malpezigi la t r o i 

gon dum la lastaj tagoj. La personoj kiuj 

prenis sur si la centrigon de la aligoj estas 

treege petataj sendi tiujn al ni regulaje 

certaj datoj, sen atendi la lastan momenton 
por sendi ilin kune.

PROGRAMO
Hardo 28a de Aŭgusto.

8 h. Va vesp. — Victoria-IIall. —  Solena 

malfermo de Tkongreso.

Merkredo 2.9“ de Aŭgusto.

Matene, en Universitato. — Preparaj kun

venoj (komisioj, sekcioj, k. t. p.).

Tagmeze. — Oficiala festmango.

Posttagmeze, en Universitato. — Unua kun

veno generala.

Vespere. — Teatra riprezento.

Jando SO* de Aŭgusto.

Ekskurso sur Leman Iago ; — Ricevo 

Vevey de la estraro; — Festmango.

Vendreda SI3 de Aŭgusto.

Matene, en Universitato. — Dua Kunveno 

generala. /

Posttagmeze. — Ricevo de la  ̂kongresanoj 

de H. Thudicum^ert Cffiltelen'a parko
— Visita de Ha‘Ariana Museo.

Vespere. — Granda balo.

Sabato ia de Septembro.

Matene, en Universitato. —  Kunveno de la 

komisioj.

Posttagmeze, en Universitato. — Tria Kun

veno generala.

Vespere, en Victoria-Hall. — Solena fermo 

de Tkongreso.

Dimanco 2e de Septembro.

Tago lasota al libera inklino de la kongres

anoj. Diversaj kunvenoj.

Lundo 3:\ Mardo 4*, Merkredo 5a de 

Septembro.

Ekskurso en Svislando: Geneve, Montreux- 

Oberland, Spiez, Interlaken, MUrren, 

Berne, Geneve. Vidu poste programon.

LOGADO

La kongresanoj kiuj volas esti certaj pri 

konvena logado devas de nun lui cambron: 

La komitato zorgos pri tio kaj havigos lo

gejon al la kongresanoj kiuj sciigos la da

ton de sia alveno kaj foriro, kaj sendos al 

ni almenaŭ tri frankoj por ĉiu nokto. Spe

cialajn dezirojn oni penos plenumi. La 

epoko de Tkongreso estante precize tiu 

kiam estas plej granda la alduo de frem

duloj, okazas ofte ke vojagantoj ne povas 

trovi, je kia ajn prezo, logejon. Ni do tre 

insistas por ke la kongresontoj rapidu sendi 

al ni siajn dezirojn pri logado, kaj la ga

rantian monon. Ju pli frue ili tion faros, 

des pli bone ili estos servataj de ni. Ni 

ricevos nenion pri tio post la 15* de Aŭ

gusto.

La grupoj aŭ lernantaroj kiuj dezirus 

logi en komunaj dormejoj (kompreneble 

je tre malkara prezo) devas sendi oficialan 

leteron kun precizaj detaloj al la Loka 

Komitato, kiu donos al ili Ciujn necesajn 

sciigojn.
Por la komisio de loĝado: 

LAMON.

VOJAGOJ
Oni tre ofte demandas la lokan Komita

ton pri la vojagoj, rabataj fervojaj, Sipaj, 

ke.

Por la parto de Tvojago farola ekster 

Svislando, oni devas sin turni al la naciaj 

societoj, kiuj solaj povas sin okupi pri tio. 

En Franclando, la Centra Organiza Komi

tata kolektis kelkajn informojn kiujn ni 

donas sube. En Cia okazo, la nombraj 

grupoj havos facile rabatojn por OPAJ 

BILETOJ, eĉ sur la liniaroj, kiuj faras 
nenian rabaton al la kongreso.

Por la parta trairota en Svislando, Ia 

Federaj Fervojoj donas nenian rabaton. 

Sed estas tarifo de transporto je rabato 

prezo por la personoj ope vojagantaj. Vidu 

tiun tarifon en la parto franco de la gaze
ta. Taŭgebleco: IO tagoj.

FESTOJ & FESTENOJ’
Merkredo 29 Aŭgusto. — Granda ofi

ciala Festeno, en la kiosko des Bastions. 

Prezo de la festena karto: Fr. 2.59. 

Jando SO Aŭgusto, dum la «ipveturado 

sur la Lago. — Granda festeno enVevey, 

kun festo, oficiala akcepto, rabatoj sur la 

ŝnurtramoj ĉirkaŭaj, ktp.

Prezo de la festa karto: Fr. 5.—.

EKSKURSOJ 
La Loka Organiza Komitato preparas 

oficialan ekskurson tra Svislando. Jen la 

programo de tiu ekskurso :

Lundi S sept. — Foriro de Genevo; tag- 

mango en M ontraa; per Montreux-Ober- 

land fervojo gis Interlaken. vespermango, 

nokto.

Mardo 4 sept. — Ekskurso kaj tagmango 

en MUrren; reveno, vespermango kaj 

nokto en Interlaken.

Merkredo 5 sept. — Foriro ; tagmango 

en Bern ; reveno en Genevo.

Kosto (kalkulante vojagoj mangon kaj 

Cambron) ; 11-a klaso: Fr. 57.— ; lll-a 
klaso: Fr. 47.50. - Por tiuj,kiuj forlasos 

la anaron en Berne : 11-a klaso: Fr. 52. - ; 

lll-a klaso: Fr. 48.80.

Nenia enskribo estos ricevata post Ia 

15-a de Aŭgusto.

Krom tiu oficiala ekskurso, la «Voyages 

pratiques» (I) kun permeso de TCentra 

Organiza Komitato studis diversajn kom

binojn por Ia personoj, kiuj volos profili je 

sia vojago al Ĝerievo por viziti aliajn lok

ojn, aŭ kombini tiun vojagon kun restado 

en diversaj urboj, ekzemple :

Lj/on, kie okazos la kongreso de « TAs- 

sociation francaise pour Tavancement des 

Sciences » (2-14 aŭgusto).

Marseille, Kolonia Ekspozicio; Kongresoj 

i' «TAlliance Francaise* kaj de Ia «Socie

toj de Geografio » (11-14 septembro).

Milano, Universala Ekspozicio ; XV-a 

Kongreso universala de la Paco (15-19 

septembro), ktp.

Kombino A : ebligas partopreni en la Kon

greso de t  ('Association francaise pour 

Tavancement des Sciences» en Lyon, 

kaj post la fina ekskurso de tiu kongreso, 

viziti la Ekspozicion de Milano,“ kaj al

veni en Genevon gustatempe por la Kon

greso Esperantista.

Kombino B : ebligas «eesti la Kongreson 

de « ('Association francaise pour Tavan

cement des Sciences t  en I,yon, kaj viziti 

la Ekspozicion kolonian en Marseille, 

kaj alveni en Ĝenevon por la Kongreso 
Esperantista.

Kombino C : ebligas viziti la Ekspozicion 

de Milano, kaj eĉ tulan ltalujon, laŭ spe

ciale profitaj kondicoj, post la Kongreso, 

kaj post la ekskurso tra Svislando.

Les « Voyages Pratiques o (') donos pri tio 

Ciujn eblajn informojn al la personoj, 

kiuj petas ilin gustatempe.

FRANCLANDO 
Francaj Kompanioj Ciuj konsentis raba

ton da 50 %  por la vojago de la Kongre

sanoj, sur siaj liniaroj, de la loko de Ia 

eniro en Franclandon, gis Ĝenevo, kaj
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reveno. Por faciligi la havigon de tiug raba

toj, la Centra Organiza Komitato delegis la 

Agentejon « Les Vojages Pratiques t 

La alirantoj ricevos specialan demandaron 

respondotan kaj resendotan al tiu Agent

ejo, por la peto pri la rabatoj. Tial 

ke oni petas, ke tiu demandaro estos 

resendita antan la 14-an de Augusto 

por ricevi la rajtigan folion por tiuj rab

atoj, estas tre urĝe ke la personoj, kiuj 

deziras aliĝi al la Kongreso kaj ne jam 

sendis sian aligon, sendu ĝin kiel eble plej 

frue, por ke ili povu ricevi ĝustatempe la 
necesan demandaron.

STENOGRAFA OFICEJO 

Bonaj Esperanto-Stenogratistoj (prefere 

Stolze-Schrey'anoj), kiuj venos Kongreson 

kaj volas helpi la verkadon de plene detala 

raporto pri la oficialaj paroladoj kaj la 

diskutadoj por tiutaga Kongresa organo 

kaj eldonota Kongresa libro, sendu kiel 

eble plej baldaŭ sian aliĝon al :

Oficejo (le Esperanto kaj Stenografio 

Laufon (Berti) Svislando.

Oni bezonas 4 ĝis 6 personojn, kiesskri- 

brapideco certa estas almenaa 180 ĝis 

200 silabojn minute. (Francaj stenografis

toj rimarku, ke ni parolas tie pri silaboj 
kaj ne pri vortoj).

Aliĝojn al ĝenerala kunveno de steno

grafistoj al sama adreso.

RESULTATO DE OKONKURSO PRI AFIŜOJ

la . — «Unuigo per kompreniĝo». S-ro. 

Robert de Coninck, Marseille. Premio:

SO frankoj.

2a. — «La Verdo de 1’espero s. S-ro. Fir- 

min Baeyens, Berchem, Anvers, Belg- 

lando.

Sa.— «La Suprema tie ». S-ro. Joni Yuile, 

Glascow, Skotlando.

4a. — «La Prezidanto». S-ro. J.-A. Wood- 
head, Leeds, Anglolando. 

fia. -  «VerdaStelo». S-ro. FinezGregoire, 

Paris.

6a. — « Signo Fiŝoj ». S-ro. Alfred-J. Hul- 

me, Shrettsburg, Anglolando.

7 a .—  «L ’Ami Karo». S-ro- J. Ghapuy, 
Lyon.

Sa.— «Esperanto». S-ro. Wm. W. Hide, 

Wimbledon, Anglolando.

9a. —  «En la mondo venis nova sento ».

S-ro. Louis Bernard, Paris. 

lOa. — « Nao Koroj ». S-ro. P. Wilhardt, 

Aaboulevard 80, Kjobenhavn, Danemark. 

K. T. P.

PARTO NEOFICIALA

K O M E R C O  i IN D U S T R IO

Ni enpresos regule sub tiu rubriko la komu- 
nikajojn rilatajn al la progresoj de Esperanto en 
la komerco kaj la industrio.

La Rhodesia (Rodezia) Muzeo en London
Ni ricevis la jenan leteron :

La Direktoraro de la « British South 
Africa Company> havas la honoron informi 
vin ke ĝi kore invitas ĉiujn interesatajn 
pri « Bhodesia » viziti ĝian Muzeon, (2 
London Wall Buildings, E. C.) kaj ĝi 
volonte sendas senpage al ciuj deman
dantoj ilustritan Albumon pri « Bhodesia », 
kiel la ekzemplero sendata al vi sampoŝte.

La Direktoraro esprimas la esperon, ke 
vi presigos tiun-ĉi informon en la venonta 
numero de via jurnalo «Esperanto i.

A. T. Mii.LARD, 
Assistcnt Secretario 

Rimarku niaj legantoj, ke la « Brita Sudafrika 
Kompanio » estas administranto de landaro 
sepoble pli granda ol Anglujo. Gia aligo ai nia 
afero estas do ne sensignifa

Stephens I nkoj
La fama Armo « lnkoj de Stephens » en Lon

dono, sendis al ciuj esperantistoj, kios adresojn 
gi trovis, la jenan leteron, kune kun tre interesa 
kolekto de reklamoj, katalogoj, ke, en Esperanto, 
kaj letero atentinda de D-ro Zamenhof.

Pro la ̂ entileco de la Brita Esperantista 
Asocio mi povas sendi al vi la enmetitajn 
inksorbilojn kune kun sciigoj pri miaj 
diversaj fabrikajoj, kiuj espereble inte

r a jn  inkojn vi kredeble jam fame konas; 
se vi ankoraŭ ne uzadas ilin, mi profitas 
tiun ĉi okazon, petante vin bonvole fari 
provon el ili.

Se vi konas iujn Esperantistojn, kies 
nomoj ne sin trovas en la Tutmonda 
Jarlibro, mi plezure sendos similan paketon 
de cirkuleroj al Ciu el ili, de kiu mi ricevos 
esperantan poŝtkarton kun Ia nomo kaj 
adreso legeble skribitaj.

Vere via, Uenry C. Stephens.

« P R O G R E S O  »

< La Progreso » Internacia Komercista 
Esperanta Societo, sidejo Frankfurt a./M., 
neue Mainzerstr. .‘>9, progresadas : ĉe ĝia 
fondo de kelkaj semajnoj ĝi havis ĉirkaŭ 
100 membrojn, nun ĉirkaŭ 200, inter ili
8 firmojn. Gi sukcesis, gajni por ĝiaj 
celadoj ia « Kaufmannischer Verein » Kiu 
hava 11 .OOO membrojn kaj kiu publikigis 
en ĝia organo: « Kaufmannische Zeitung » 
laŭvorte la tutan paroladon, kiun S-ro 
Feyerabend faris ĉe la fondo de la societo. 
Plue, ĝi donis al la juna societo senpage 
instruejon por esperanta instruo. Ankaŭ 
urban lernejon la societo obtenis, por 
lernigi en tio Esperanton. Devas esti 
speciale akcentata, ke la t  Progreso x> tute 
ne volas konkuri je la Esperantistaj Grupoj. 
Tri estraranoj de la Esperantista Grupo 
Frankfurt a./M. inter ili la prezidanto 
S-ro Ktichler mem, estas ankaŭ en la 
estraro de la « Progreso ». En urboj en 
kiuj jam ekzistas Esperantistaj Grupoj, la 
« Progreso » rekomendas al siaj membroj 
uzi la lernkursojn de tiuj, ĉar gia ĉefega 
celado estas provizore : la propagando de 
Esperanto nur inter la komercisaro kaj en 
tiu maniero, ĝi multe povas helpi la agadon 
de la Esperantistaj Grupoj, kiuj hodiaŭ 
havas la malfacilan taskon de la propa
gando de Esperanto inter la plej diversaj 
homaj klasoj kaj profesioj. Kiu estas la 
homo, kiu la plej ofte devas inter- 
komunikiĝi kun la reprezentantoj de 
la plej diversaj nacioj ? la komercisto! Li 
do unue ekkonos la gravegecon de nia 
ideo kaj post la praktika konsidero de la 
moderna komercisto tre rapide malaperos 
la antaŭjuĝojn al kiuj ofte ankoraŭ 
renkontas la ĝenerala propagando de nia 
afero inter la diversegaj profesioj.

Antaŭen do, la celo estas klara antaŭ 
niaj okuloj, ni streĉu ĉiujn fortojn por 
ĝin atingi I (Komunikajo.)

Oficiala Himno de la li-a Kongreso

La Loka Organiza Komitato de la li-a 
Kongreso elektis kiel oficialan kanton la 
belegan himnon « La Vojo», paroloj de 
D-ro Zamenhof, muziko de Deshays, kun 
kvarvoĉa aranĝo kaj orgena akompano de 
de S-ro. M. de Mĉnil.

Jen la paroloj de tiu versajo, kiun ni ĉiuj 
devas parkere koni. Musika eldono pre- 
pariĝas per la zorgoj de Presa Societo.

L A  V O JO

Tra densa mallumo briletas la celo, 
ai kiu kuraĝe ni iras.

Simile al stelo en nokta ĉielo 

al ni la direkton ĝi diras.

Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj, 

nek batoj de 1’sorto, nek mokoj de Fhomoj, 

ĉar klara, kaj rekta, kaj tre difinita 

ĝ i estas la voj’ elektita.

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas, 

pri tempoj estontaj pensante.

Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, 

ni semas kaj semas konstante.

« Ho ĉesu! » mokante la homoj admonas,

« Ne ĉesu, ne ĉesu I » en kor’al ni sonas :

« Obstine antaŭen I la nepoj vin benos 

t se vi pacience eltenos. »

Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj 

velkantajn foliojn deliras 

ni dankas la venton kaj repurigitaj,

■ ni forton pli fregan akiras.

Ne mortos jam nia bravega anaro 

kaj ĝin ne timigas nek baro nek staro : 

senlace ĝi iras provita, hardita, 

al eei’ unu fojon signita.

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante 

ni iru la Vojon celitan!

Eĉ guto malgranda, konstante frapante 

traboras la monton granitan.

L’Espero, l’obstino kaj la pacienco 

jen estas la signoj, per kies potenco 

ni paio post pa4o, post longa laboro 

atingos la celon en gloro.

L. Lazaro ZAMENHOF.

Societo ..Esperanto-Jurnalo"
La 22an de Julio okazis en Dijono la unua kun

veno de 1'akciuloj de Esperanto-jurnalo kaj de 
1’administra Konsilantaro.

La statutoj de Kanoninta Societo de Esperanto- 
jurnalo estis rajtigitaj. Provizore la anoj de l’ad- 
ministra Konsilantaro estas : S-roj Baire el Bou
logne, Berthelot el GenCve, Bord el Beaune, 
Borel el Berlin, Lambert el Dijon, Renard el 
Genĉve, Schneeberger el Laufon.

Kiel delegito-adniinistranto de 1'jurnalo estis 
elektita S-ro. Berthelot.

Neniu prenos Ia titolon de «efredaktoro. S-ro. 
Berthelot ricevos la tutan korespondadon pri la 
jurnalo. Sed oni kreis konsilan Komitaton de 
redaktado, kies ofico estos observi la bonan 
redaktadon, averti Ia administranton en necesaj 
okazoj kaj respondi la demandojn faritajn pri 
1’redaktado, Estas provizoraj membroj de tiu Ci 
komitato: S-roj Baire, Berthelot, Boirac el Dijon, 
Bord, Borel, Lambert, Michaux el Boulogne, Re- 

-•r^d, Rousseau el Beaune, Schneeberger, Soulier 
ei Lyon.

Oni difinis larolon de 1’jurnalo Si tiel. di estos 
informilo, kiu informos la esperantistojn kaj 
neesperantistojn pri la esperanta movado. Gi ne 
estos precipe propagandilo, kvankam per sia 
akurata informado ĝi grande efikos por varbi 
novajn adeptojn al nia afero. Esence praktika, 
gi neniam diskutos pri la lingvo kaj precipe pri 
personoj. Tute neutra, ĝi staros ekster tio, kio 
povos disigi okaze la esperantistojn.

Tiel la respondeco de 1’redakcio estos ne grava. 
Por ankoraŭ malgrandigi ĝin, oni enpresos nenian 
artikolon sen subskribo. La pseudonimoj estos 
akceptitaj nur se la autoro de 1’artikolo antaue 
donos sian veran nomon al la delegito-adminis- 
tranto. diu autoro de artikolo respondos mem do 
pri sia skribajo. Kompreneble la jurnalo prenos 
sur sin nenian respondecon pri la anoncoj.

AL LA KO RESPO N D AN TO J

— La demandoj pri kartoj, stampiloj, kaj 
insignoj de korespondantoj estos solvataj 
en la venonta administra kunveno.
— La helpa korespondanto principe estas 

anstataŭulo en la okazoj de foresto de la 
aha. Tamen ambaŭ povas fari inter si kian 
ajn regularon.

— Ni tre insiste petas niajn korespon
dantojn atenti pri la cirkulero kiun ili bal
daŭ ricevos rilate la anoncado en la jur
nalo. Tiu fakto estas tre grava. Se ili nin 
helpas, la tuta kosto de la gazeto povos esti 
pagata de la anoncoj, kaj ni tiel povos fari 
grandan senpagan disdonadon.

— La korespondanto saldas regule (mo
nate) la konton de la vendistoj. Li ricevas 
mem monon kaj nevenditajn n-rojn. Tiujn 
ĉi li disdonos por la propagando, distran- 
ĉinte la angulon kun la dato, kiun li kon
servos, por ebligi kontroladon.

— Estas vendeblaj ankoraŭ kelkaj akcioj 
jela prezo Fr: 28. Statutojn de la Societo 
ni sendos senpage laŭ peto al la korespon
dantoj. Aliaj personoj volu aldoni unu 
frankon al la postulo.

La Administranto.

N O V A  S I G N E T O

La Frankfurta grupo proponas al la 
samideanoj simplan kaj malgrandan insi
gnon, kies enkonduko estus tre malmul
tekosta kaj ankaŭ sukcesplena.

La insigno estas pinglo kun verda emajla 
kapeto. Gi estos fiksata en la angulo de la 
dektsra vestkolumo, bone videbla kaj tamen 
ne trudema. Pro tiu-ĉi afero ni nin turnis 
al la Centra Oficejo kaj al Dro. Zamenhof. 
Ni recevis la jenajn respondojn.

« Via ideo, proponi al la esperantistaro 
novan kaj malgrandan insignon, konsis
tontan el simpla pinglo kun verda kapeto, 
estas tre interesa, sed bedaurinde la Centra 
Olicejo havas nenian rajton kaj aŭtoritaton 
por mem proponi tiun ideon al niaj sami
deanoj ; ĝi nur povas doni al vi la konsilon, 
ke vi komuniku vian proponon al la espe
rantistoj per la helpo de la gazeloj. »

Centra Oficejo.

« Cia signo, kiu donas al la esperantistoj 
la eblon ekkoni unu alian en vojaĝo afi en 
publikaj lokoj, estas laŭ mia opinio tre de
zirinda. Sela frankfurta grupo ĝin akceptis, 
mi estas certa, ke baldaŭ ankaŭ la aliaj 
grupoj kaj apartaj esperantistoj imitos 
tiun ĉi ekzemplon. » Dro. Zamenhof.

Estas fakto, la samideanoj pro diversaj 
kaŭzoj ne ĉiam kaj ĉie surmetas la verdan 
stelon; kiel ofte estas esperantistoj naj
baroj en vojaĝo, kafejo, restoracio k. t. p., 
ne ekkonante sin reciproke, lli ne povas 
paroladi kune esperante kaj fari la plej

bonan propagandon por nia bona afero. 
Ni ne kontraŭbatalas la verdan stelon; 
kontraŭe. Ni nur proponas duan signon 
plej simplan. La verda pinglo modesta kaj 
tiel malmultekosta, ke ĉiu esperantisto sen 
escepte povas aĉeti tian, povas paradi sur 
ĉiu vesto.

La prezo estas po 50 pingloj 20 pfeni
goj ; po 100 pingloj SS pf.

La sendkostoj estas internacie IO pfen
igoj-

Direkti la mendojn al Esperantista Grupo 
Frankfŭrto a/M, je manoj de S-ro. C. 
Barthel, Wcehlerstr. 14.

Gazetoj E sp e ra n t is ta j

Oni povas aboni. ĉiujn gazetojn Esper 
antistajn ĉe 1'Administrado de « Esper
anto ». Aldoni po 0.10 por korespondaj 
elspezoj. Nenia garantio de regula apero.

Lingvo Iuternaola, duonmonata revuo por 
Esperanto, eliranta la l-an kaj la 15-an de ciu 
monato.

Jara abono : sen literatura aldono 5 frankoj, 
kiun sumon oni sendu laŭeble per posta mandato. 
(Por papermonoj ni kalkulas : 5 frankoj =  2 
rubloj — 4 germ. markoj =  4 Silingoj =  I dolaro 
=  2,50 hoi. floreno =  4 skand. kronoj =  5 aŭstro- 
hungaraj kronoj.) — Kun literatura aldono 
7 fr 50.

Prezo de Ciu numero : 40 centimoj; numero de 
la Kongreso : 60 centimoj.__________________

Tra la Mondo, tutmonda niultilustrata revuo 
monata, tute en Esperanto. — Nuntempajoj, Pri 
Esperanto, Arto kaj Literaturo, Sciencoj, Komerco 
kaj Industrio, Militistaro, Maristaro, Teatro, 
Sportoj, Virina kaj Gejunula pago, Felietono. 
Konkursoj kun valoraj monaj premioj. — Ciuj 
artikoloj estas verkitaj de anoj de Handoj aludataj.
— Jare 8 frankoj; kvaronjare, 2 fr. 25. — 
Redakcio : S ro Montrosier, 8bis, rue de I’Ecu 
d’Or, Orliians; Administracio . 15, Boulevard des 
deux Gares, Meudon (S.-et-O.) France

Espero Katolika, 32-paga revuo monata tute 
en Esperanto, malfermata por Ciuj.. Rakontoj, 
artikoloj pri nuntempaj aferoj, sakoj, k. c. Jare : 
5 fr. (en Franclando 4 fr.) Presejo A. Barbot,
15, rue Etienne Pallu, Tours (France).

Espero Pacifista, monata organo de I’lnternacia 
Societo Esperantista por la Paco (krom avizo 
kontraua, la abonintoj estas enskribitaj kiel 
aligantaj al la Societo). — Jara abono (aŭ mini
muma kotiza) ■ 5 frankoj. La Societo akceptas 
ankaŭ opajn alirojn. Sin turni al S-ro Gaston 
Moch, 26, rue de Chartres, Neuilly-sur-Seirie 
(France).

Internacia Revno medicina, monata organo 
por praktika medicino, redaktata en Esperanto 
kaj diversaj lingvoj naciaj, de diverslandaj 
kuracistoj. Celas ne nur la Esperantan, sed 
ankaŭ la kuracistan utilon. Jara abono : 7 fr. 
(en Franclando6 frankoj). Paris, 33, rue Lacepĝde.

Esperanta Ligilo, «iumonata revuo, Th. Cart. 
«efredaktoro, 12, rue Souffle, Paris V. — 
Abonkesto : 3 fr. jare.

Jana Esperantisto, illustrata gazeto por junuloj, 
instruistoj kaj Esperanto-lernantoj. Eliras monate- 
Literaturajoj, teatrejoj, karikaturoj Jara abono :
2 fr. Presa Esperantista Societo, 33, rue Lac<5- 
p6de, Paris.

LEperantUte, oficiala revuo de la Societo 
franca por la propagando de Esperanto, 24 pagoj 
(formato 15 X 20) da teksto franco-Esperanta 
au nur Esperanta, 8 pagoj kovrilaj (nomaroj de 
Esperantaj verkoj kaj de Ciuj grupoj de la S. f. 
p. E,), Intei-nacia Korespondado Esperanta 
senpage disponebla por la abonantoj — 3 fr. 50. 
Jarabono (l-a de januaro, aprilo, julio, oktobro 
en Francujo 3 fr., ekster Frankujo : 3 fr. 50; 
kun enskribo en la Francan Societon : 4 fr. ĉie. —

La Belga Sonorilo, organo de la Belga Ligo 
Esperantista. Eliras 12 fojojn jare. Redaktata 
France, flandre kaj esperante. Jara abono :
* frankoj. — Redaktoro-administranto, al kiu oni 
Cion sendu : ]■ Coox, Duffel, Belgique.

Germana Esperantisto, organo de diversaj 
germanaj grupoj esperantistaj. Eliras 12 fojojn 
jare. Redaktata germane kaj esperante. Jara 
abono 4 frankoj. Administracio koj Redakcio : 
Esperanto Verlag, Miller & Borel, Berlin, S , 
95, Prinzenstrasse.

The British Esperantist, oficiala monata organo 
de la Brita Esperantista Asocio; 12 pagoj da 
novajoj k. c. anglo-Esperante, kaj 8 pa ioj da 
Aldono tute en Esperanto. Jare 4 fr. (sen Aldono,
2 fr.) - — Oni abonas Ce la Sekretario de la B. E. A. 
13 Arundel Street, Stand, London.

Ruslanda Esperantisto, «iumonata organo de 
la Societo a Espero • en Esperanto kaj parte en 
rusa lingvo. — La delataj prospektoj estas 
estas riceveblaj senpage. — Adreso : Ruslando, 
St.-Peterburgo, B. PodjaCeskaja, 24, la Societo 
« Espero — La jara abonpago (kune kun 
membrigo en la Societon) 3 rubloj (7 fr. 50).

La Revuo, Internacia monata literatura gazeto 
kun Ia konstanta kunlaborado de D-ro LL. Za
menhof. Tiu nova Revuo, tule redaktata en 
Esperanto, eslas pure literatura; gi enhavas : 
novelojn, romanojn, poeziojn, komediojn, dra
mojn, seriozajn studojn pri historio, geografio, 
statistiko, popolmoroj, k.c., kronikon tre mallongan 
pri Ia Cefaj mondaj okazintajoj, bibliografion.

dio politika, religia, aŭ kio povas naski dis
putojn, estos malakceptata de la Redakcio.

D-ro L. L. Zamenhof sola povos verki artikolojn 
pri la lingvo.

La l-a numero aperos la l-an de septembro
1906. okaze de la U-a Universala Kongreso de 
Esperanto, ciu numero O fr. 50 — jara abono 6 fr. 
Librejo Hachette kaj k-o, 79, Boulevard Saint- 
Germain, Paris.


